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O balanço final de 2019 traz números gerais
expressivos, mas mantém ainda a disparidade de
participação das meninas na Modalidade Prática da
OBR. Ao longo das últimas edições da Mundo
Robótica viemos mostrando o trabalho de brasileiras
que dedicam suas vidas ao desenvolvimento de
tecnologia em seus mais diversos aspectos, com o
intuito de apresentar ao nosso público “role models”
que incentivem mais garotas a se direcionar às carreiras
científico-tecnológicas. Entendemos que igualar essa
estatística é uma mudança de cultura, muito além de
uma simples diferença de interesse, e continuamos na
nossa missão de difundir conhecimento e mitigar
preconceitos.

tempo limitado, e conseguindo transmitir, com total
segurança, o conhecimento que adquiriu para um
pesquisador pós-graduado que está ali fazendo a
avaliação da equipe. As próximas gerações terão a
competência de desenvolver ciência e tecnologia em
qualquer área, não só em robótica, por terem tido a
oportunidade de trabalhar essas habilidades desde
cedo. Após uma etapa nacional cheia de novidades, as
equipes campeãs se preparam para competir no exterior
representando nosso país. Acompanhe nas próximas
páginas o relato das equipes destaque de 2019.

A Olimpíada Brasileira de Robótica tem apresentado
uma taxa de crescimento de 20% ao ano, alcançamos
todos os estados do país e colaboramos com o
desenvolvimento de cursos de formação de professores
de robótica educacional nas regiões onde ainda existe
uma latência. A maior parte desse trabalho de difusão é
realizado pelos Representantes Estaduais que,
conhecendo a realidade local, propõem ações mais
efetivas. Aproveito a oportunidade para agradecer todo
o carinho e dedicação que a equipe OBR, composta por
centenas de voluntários, tem direcionado à realização
dessa importante missão.

Me orgulha sempre ressaltar que a equipe de robótica é
multidisciplinar, ou seja, para que um projeto tenha
sucesso, não é suficiente nem necessário que a equipe
seja composta unicamente por aqueles que tenham
desempenho acadêmico excepcional. Ela precisa de
vários tipos de atores, e, portanto, é aberta à
participação de todos e todas. É a melhor combinação
de talentos e habilidades desenvolvidas que alcança o
sucesso em um desafio que está sempre se atualizando.
Nessa edição, uma reportagem traz a história de um
participante muito especial para nossa equipe, o
Daniel.

Os resultados apresentados pelos participantes da OBR
demonstram o desenvolvimento cada vez mais precoce
de habilidades como trabalho em equipe, pensamento
computacional, identificação de demanda de
conhecimento e a busca por atualização de ferramentas
e conceitos. As salas de avaliação das etapas estaduais
e nacional da OBR transbordam de histórias
emocionantes de superação de desafios. É muito
recompensador perceber uma criança identificando a
causa de uma falha de progresso no seu robô, buscando
uma solução factível com a ajuda dos colegas,
implementando aquela proposta, muitas vezes com

Finalizar etapas sempre nos leva a sentimentos
extremos. Sentimos a alegria do dever cumprido e a
saudade do caminho que nos fez alcançar a rodada
final. A Olimpíada Brasileira de Robótica de 2019
quebrou mais uma vez seus recordes de participantes,
mais de 200 mil. O objetivo maior de levar a robótica
como estratégia de ensino e aprendizado a crianças e
jovens em todo o país, auxiliando na identificação de
talentos da área de tecnologia e na ampliação das
perspectivas de futuro vem se apresentando a cada ano
mais luminoso.
Tatiana de Figueiredo
Pereira Alves Taveira Pazelli
Coordenadora OBR 2018/2019
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Olimpíada Brasileira de
Robótica proporciona inclusão
e reforça sua importância
no aprendizado

ESTUDANTE COM PARALISIA CEREBRAL CONQUISTOU MEDALHA
DE BRONZE NA MODALIDADE TEÓRICA
Em 2019, uma das medalhas de bronze da
Modalidade Teórica da OBR foi além da conquista
do terceiro lugar na maior competição de robótica
do país: ela representou também a possibilidade de
participação de todos na Olimpíada.
O medalhista em questão é Daniel Ribeiro Zardini,
de 09 anos. Estudante do 4º ano, Daniel se
aperfeiçoa em robótica no Instituto Cyberzukas de
Educação Tecnológica, em Campinas, com um
detalhe: ele tem paralisia cerebral e depende da
cadeira de rodas para locomoção, o que não o
impediu de competir igualmente com estudantes
de todo país.
Quem apresentou a robótica para o Daniel, foi sua
tia. “Ela comentou com a minha mãe sobre o
curso, eu fiz uma aula experimental e pensei
‘poxa, esse curso é legal’. Logo, fizemos a minha
matrícula”, conta o jovem.
Daí para frente, Dani foi se aperfeiçoando e
começou a se preparar para a OBR, como conta o
professor, Anderson Bruno Santos. “Durante todo
o curso, apresentamos os conceitos de tecnologia,
com atividades práticas, desafiando o Dani em
diferentes conceitos durante todo o processo. Além
disso, fizemos a revisão das provas anteriores da
Modalidade Teórica da OBR”.
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Além de aprendizado, a robótica é a atividade de
Daniel que não está relacionada a terapias, como
conta, orgulhosa, sua mãe, Débora Martins Ribeiro
Zardini: “Não há cobrança pelo seu desempenho,
pois vimos na robótica uma maneira para que ele
se distraísse, já que as aulas são superdivertidas.
No entanto, o Dani leva super a sério os estudos!”.
E Daniel mostrou que não estava mesmo para
brincadeira. “Com o curso de robótica, aprendi
coisas novas, como programação, montar coisas
com Lego e usar melhor o tablet”, afirma o
estudante.
Com toda essa dedicação, o Daniel agora é um
medalhista: “Nosso maior desafio durante sua
preparação foi o preconceito. A sociedade ainda
tem muito a aprender e crescer, pois a capacidade
cognitiva do Dani, além de preservada é
superdesenvolvida. Ele é tão, ou mais capaz, que
outros”, relata o professor.
Anderson ainda celebra que, além de ser a primeira
participação do estudante na OBR, sua nota foi
muito alta. “Com certeza, nossa maior vitória, foi
ver o Dani competir de igual para igual com
qualquer aluno do mesmo nível escolar que ele,
ver a cada aula seu desenvolvimento, seus
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pensamentos críticos para as construções e
montagem além do desenvolvimento dos códigos
de programação, temos certeza que ele irá longe”.

participar da OBR nos deu a oportunidade de
mostrar que aquele que tem deficiência física é
capaz de fazer e conquistar muitas coisas.”

A mãe do Dani compartilha que o preconceito é,
sim, uma barreira, mas a Olimpíada contribuiu
para a conscientização de que essa barreira é
superável. “Com a participação na OBR, sentimos
que ele está sendo incluído em algo que gosta
muito. Por conta das dificuldades motoras, a
maioria das pessoas pensa que ele não tem a
cognição preservada. Fazer o curso de robótica e

O menino que cativa a todos e está sempre
bem-humorado, contando piadas e de bem com a
vida, incentivando professores e outros alunos,
espalha sua alegria. “Ganhar a medalha foi difícil,
eu me senti muito vitorioso! Mas não vou parar
por aí! Quero continuar com a robótica pelo
menos até ser adulto”.
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Etapa Nacional da OBR 2019
reuniu milhares de eﬆudantes
no Rio Grande do Sul
ENTUSIASMO E NOVIDADES MARCARAM A ETAPA FINAL DA MAIOR
OLIMPÍADA DE ROBÓTICA DA AMÉRICA LATINA

Cerca de 400 estudantes de todo Brasil participaram da
Etapa Nacional da OBR 2019, que aconteceu entre os
dias 22 e 26 de outubro, no Ginásio de Esportes da
Universidade Federal de Rio Grande (FURG) –
Campus Carreiros, Rio Grande do Sul. Foram 50
equipes classificadas em cada Nível da Modalidade
Prática, além dos participantes do Minicurso de
Robótica, que puderam mostrar suas habilidades na
área, compartilhar conhecimentos e, é claro, se divertir
muito. Desafios, troca de experiências, trabalho em
equipe, tecnologia, novidades e muito entusiasmo dos
participantes.
A Etapa Nacional é sempre realizada em conjunto com
outros eventos nacionais de robótica, como a
Competição Brasileira de Robótica (CBR). Essa final
conjunta é um estímulo aos jovens finalistas da OBR,
que ficaram em contato direto com alguns dos maiores
pesquisadores do Brasil nesta área do conhecimento.
Parabéns a todas as equipes!

Campeão Super Teams - Equipe SESI Red Hammer

Campeão Super Teams - Equipe The Life Project

Novidades

Em 2019, além de oferecer uma vaga para a RoboCup Internacional à equipe campeã do Nível 2, a OBR ainda
proporcionou às equipes 2ª colocada do Nível 2 e 1ª do Nível 1 vagas para a RoboCup Open Portugal, ampliando
a participação do Brasil em competições internacionais e incentivando ainda mais os participantes.
A Etapa Nacional de 2019 trouxe também outras novidades: Prêmio Extra de Responsabilidade Social e
Divulgação Científica e o Super Teams Challenge.
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Premio Extra de Responsabilidade
Social e Divulgacao Cientifica
Esse Prêmio Extra avaliou as ações realizadas pelos estudantes para compartilhar o conhecimento adquirido nas atividades
de robótica com a escola e a comunidade. As equipes que apresentaram melhor desempenho foram a Lego Slayers, de
Roraima (Nível 1) e a Legião Robot, de Pernambuco (Nível 2). Os diferenciais de cada uma, você acompanha a seguir:

“Conquistar o Prêmio Extra de Responsabilidade Social, com a
equipe Lego Slayers, foi uma sensação única. A emoção foi tanta,
que não me contive, pois, a nossa viagem durou quase trinta e seis
horas, estávamos no limite. Quando veio a premiação, todo o
cansaço simplesmente sumiu! A equipe elaborou o processo de
divulgação da robótica nos jornais impresso, falado e em rádios
locais. Mas, o mais impactante, foi levar a OBR aos abrigos dos
refugiados venezuelanos, existentes na nossa cidade, devido ao
problema no país vizinho. Ver e sentir a alegria das crianças, e até dos
adultos, foi algo que simplesmente não consigo descrever. A robótica
proporciona momentos que jamais imaginei sentir. Só tenho à
agradecer a robótica e ao SESI. Sou muito feliz e satisfeito por estar
professor e técnico de robótica.”
Dennis Rodrigues Padilha – técnico da equipe Lego Slayers (Nível 1)

“Acredito que o diferencial da equipe Legião Robot foi a
atitude colaborativa que os estudantes sempre tiveram
desde o início da preparação para a OBR, regional,
estadual e consequentemente a etapa nacional. Nós, da
prefeitura da cidade do Recife, que coordenamos o
programa Robótica na Escola, fazemos uma seleção nas
escolas, com torneios interclasses, para definirmos as
equipes que representarão as escolas num torneio
municipal, denominado TORRE (Torneio de Robótica
do Recife), que classifica as equipes para as etapas
estaduais e regionais da OBR Prática. A Legião
Robot esteve em todo esse processo.”
Bartolomeu Santos da Silvia – técnico da equipe
Legião Robot (Nível 2)

“A equipe Legião Robot
criou um aplicativo que auxilia o
idoso em momento de violência doméstica, o
SOS IDOSO. Com esse App é possível pedir ajuda
com o botão de emergência. Os estudantes
entrevistaram os idosos e identificaram a necessidade de
inserir o aplicativo em prática com botão de emergência,
biblioteca, Blog - Projeto Idoso, contatos, Disk 100, vídeo,
dicionário, estatuto do idoso e textos informativos. A equipe
divulgou o aplicativo nos bairros, buscou apoio da
Delegacia do Idoso, do Abrigo Lar de Jesus e realizou um
Fórum na UTEC Cordeiro. O aplicativo participou da
maior feira de conhecimento do norte/nordeste, a
FECON, e ganhou o prêmio de 1º lugar da
categoria Tecnologia.”
Guiomar Cartaxo – técnica da equipe
Legião Robot (Nível 2)
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Super Teams Challenge
O Super Teams Challenge veio para incentivar a interação e troca de experiências entre as equipes dos Níveis 1 e 2, que
solucionaram juntas um desafio. As equipes campeãs foram The Life Project Jr., de Minas Gerais (Nível 1) e SESI Red
Hammer, de São Paulo (Nível 2).

“Para nós da equipe The Life Project Jr. participar e
conquistar o prêmio extra Super Teams Challenge foi
desafiador, mas de muito aprendizado e troca de
experiências. Além de ser uma categoria nova na OBR, a
junção de duas equipes de estados e níveis diferentes
promoveu um grande compartilhamento de conhecimento,
estratégias e divisão de responsabilidades. O sentimento de
conquistar o desafio foi algo inexplicável para nossa
equipe! Ver o esforço e trabalho duro deles sendo
reconhecidos e obtendo frutos é muito bom. Os estudantes
crescem bastante com isso e reconhecem que para um
bom desempenho é necessário trabalho, determinação e
foco. Temos muito orgulho das equipes. Muito obrigada
à equipe Sesi Red Rammer por fazer parte desse super
time e acrescentar a experiência e conhecimento de
vocês na formação de nossos alunos e equipe.”
Jade Gurgel Rezende – técnica da equipe The Life
Project (Nível 1)

“Estar
entre as cinco melhores
equipes do estado de São Paulo e
conquistar uma vaga para a etapa nacional já é
pra ficar muito feliz. Desde já agradecemos o apoio e
a oportunidade de representar o SESI Vila Real de
Presidente Prudente, a nossa cidade e também nosso estado
na Etapa Nacional. Como técnico da equipe SESI Red Hammer
fiquei muito feliz em ver meus alunos interagindo em parceria com
outra equipe, até então desconhecida, em um desafio novo
apresentado no evento. Resumindo: sinto orgulho dos meus alunos
em ver que tudo aquilo que foi desenvolvido nos treinos foi realmente
aprendido por eles e aplicado no dia. Vê-los propondo de forma
autônoma uma solução para o desafio e se destacar como campeã
foi incrível. Obrigado também ao pessoal da The Life Project
pela parceria.”
Rodrigo Alves Nunes – técnico da equipe SESI Red
Hammer (Nível 2)

-

Confira as premiacoes da
Etapa Nacional da OBR 2019
NÍVEL 1
EQUIPE
Ouro (RoboCup Open Portugal)
The Monsters
Prata
Poetas Robóticos
Bronze
CAERN
PRÊMIOS EXTRAS
Dedicação
ROBOECUS4
Design
TECFLOR
Diário de Robô
FÊNIX (SC)
Estratégia de Resgate
DMC EVOLUTION
Inovação
INSPARTANOS
Maker
EFROB4CMJF
Programação
TIRELESS
Responsabilidade Social
LEGO SLAYERS
e Divulgação Científica
Robustez

LARYSSA

8 • Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica

NÍVEL 2
EQUIPE
Ouro (RoboCup Internacional)
SESI Fran Robot’s
Prata (RoboCup Open Portugal)
THE EAGLES
Bronze
SESI SENAI ROBOMAC 1
PRÊMIOS EXTRAS
Dedicação
CYBERPUNKS
Design
ROBO BRAIN
Diário de Robô
GEARSTECH
Estratégia de Resgate
SESI ROBOBIO
Inovação
ALTO TIETÊ ROBOTICS
Maker
SESI RED HAMMER
Programação
SCHILDKROTE
Responsabilidade Social
LEGIÃO ROBOT
e Divulgação Científica
Robustez

DIGITAL CLASHERS

É CAMPEÃO

Crédito - Luciano Cardoso - IFRS Campus Caxias do Sul
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“O conhecimento é
fundamental e
lhe abrirá horizontes
inimagináveis”

CAMPEÃO DO MINICURSO DA OBR 2019 É UM DOS APROVADOS
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ALISSON NUNES CONTA COMO A OBR CONTRIBUI COM
SUA FORMAÇÃO E O INCENTIVA NOS ESTUDOS
A Olimpíada Brasileira de Robótica é reconhecida
como uma das incentivadoras dos estudantes de
todo o país em busca de suas carreiras e de mais
conhecimento em diversas áreas. Prova disso é o
campeão do Desafio do Minicurso da OBR 2019,
Alisson Nunes Bonatto. Com 18 anos, ele acaba de
encerrar o Ensino Médio com ótimas notícias: foi
aprovado no vestibular da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, para cursar Engenharia de
Controle e Automação.
O Minicurso de Robótica é uma das premiações
atribuídas aos participantes que obtiveram o melhor
desempenho no Nível 5 em cada estado, desde que
não tenham tido contato com a robótica na prática,
e é realizado durante o evento da Etapa Nacional da

Modalidade Prática. Alisson foi o representante do
Rio Grande do Sul.
Alisson era então aluno do Instituto Federal do Rio
Grande do Sul - Campus Caxias do Sul, no Curso
Técnico de Química integrado ao Ensino Médio.
Inspirado pelo irmão, o jovem começou aprendendo
programação. “Com 14 anos, comecei a pesquisar
vídeos e artigos na internet com tutoriais e, aos
poucos, aprendi o básico da linguagem C e C++.
Ao mesmo tempo, meu irmão, Alan Nunes Bonatto,
cursava Engenharia Eletrônica, o que me deixou
ainda mais interessado”.
Foi então que Alisson fez um curso de Eletricista de
Manutenção, onde teve contato com o mundo da
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Chegar ao Minicurso despertou ainda mais o
interesse do jovem por conhecimento. “Além
do nervosismo, meu principal desafio foi a
busca pelas informações que eu não
possuía. Algumas questões pontuais eu
nunca havia sequer ouvido falar. Mas,
olhando para o passado agora, pude
perceber o quanto aprendi com a
OBR, afinal, qual o objetivo da
competição se não aprender mais e
incentivar o estudo da robótica?”.
E a superação valeu a pena! Ser o
campeão foi uma surpresa, como
comemora Alisson. “Eu simplesmente não
esperava. Não fiz curso ou qualquer tipo de
especialização para aprender a programar
ou mesmo entender eletrônica e robótica.
Nunca pensei que minhas pesquisas
na
internet
e
minhas
brincadeiras para fazer
led's piscarem no
Arduino
iriam
render essa

premiação. Saber que venci o Minicurso estando na
mesma sala dos melhores classificados do Brasil na
OBR Teórica, com certeza foi uma baita conquista
que me enche de orgulho e só me incentiva ainda
mais a continuar estudando e me empenhando”.
Agora os planos são ainda maiores, já que Alisson
foi aprovado na UFRGS, para construir uma
carreira na área. “Pretendo seguir em
engenharia de controle e automação e,
incentivado pelo meu curso Técnico em
Química no IFRS, gostaria muito de,
no futuro, talvez unir estas áreas, ou
mesmo
me
especializar
em
bio-robótica”.
Alisson deixa uma dica importante
para quem está participando da
OBR e busca por boas colocações:
“Estude.
O
conhecimento
é
fundamental e lhe abrirá horizontes
inimagináveis. Não tenha medo: a
programação, a mecânica e a eletrônica
não são bicho de sete cabeças e com
calma tudo pode ser aprendido. Acima
de tudo, inove e pense fora da
caixa, você é capaz
de mudar o
mundo”.

CONFIRA AS COLOCAÇÕES DO DESAFIO DO MINICURSO DA OBR 2019
1º LUGAR - Alisson Bonatto - Rio Grande do Sul
2º LUGAR - Carlos Ribeiro - Rio de Janeiro
3º LUGAR - André Felipe - Santa Catarina
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elétrica, com foco em instalações prediais e
residenciais. Vendo a possibilidade de criar,
automatizar e inovar, resolveu comprar um Arduino
para aprender e poder unir os conhecimentos que eu
já havia adquirido. “Consegui vislumbrar uma
pequena parcela da imensidão de possibilidades
que a robótica pode proporcionar”, conta.

DE MALAS PRONTAS
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EQUIPES CAMPEÃS DA OBR 2019 SE PREPARAM
PARA DESAFIOS INTERNACIONAIS
RUMO À ROBOCUP INTERNACIONAL E À ROBOCUP OPEN PORTUGAL 2020
Todos os anos, a Olimpíada Brasileira de Robótica
proporciona à equipe vencedora do Nível 2, na Modalidade
Prática, a oportunidade de competição na RoboCup
Internacional. Em 2019, a OBR passou também a levar os
grupos vice-campeão do Nível 2 e o campeão do Nível 1 para
a RoboCup Open Portugal. Essa novidade amplia a
participação do Brasil em competições internacionais e, claro,
é ainda mais um estímulo aos estudantes.
Para 2020, as equipes já preparam suas malas: a galera da SESI
Fran Robot’s, de São Paulo, irá à França, para a RoboCup
Internacional, entre 23 e 29 de junho. Já o pessoal da The
Eagles e da The Monsters se prepara para a RoboCup Open
Portugal, que acontece entre 15 e 19 de abril. É a OBR no
mundo, sucesso aos nossos estudantes!
Nesta edição da Revista Mundo Robótica, você sabe mais
sobre os preparativos das equipes!

Robocup Open
Portugal
THE EAGLES
(2º LUGAR NÍVEL 2) – AMAZONAS
Membros - Marcos Evandro, Victor Rabelo e
Lawany Souza

robotica2020.uac.pt/

“O Amazonas inteiro vibrou com a conquista da
equipe The Eagles, com os alunos da equipe. Em
2018 ficamos em 2° lugar com a equipe Olympos,
mas não pudemos ir para a Etapa Internacional.
Em 2019, ficamos maravilhados ao saber que o 2°
lugar poderia participar da Robocup Open
Portugal. A equipe está super empolgada e
trabalhando bastante durante as férias para
melhorar o robô. O nível da internacional é muito
alto, as regras são diferentes e precisamos adaptar
tanto a programação quanto o design do robô e isso
é o que motiva os alunos: o desafio. Nós,
professores, damos todo o apoio necessário, mas a
ideia e desenvolvimento do robô e da programação
é dos alunos. Agradecemos o apoio do IFAM-CMDI
e vamos dar o nosso melhor, agora representando o
Brasil.”
Prof. Hillermann Ferreira Osmídio Lima –
técnico da equipe The Eagles
Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica • 11
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THE MONSTERS
(1º LUGAR NÍVEL 1) – PERNAMBUCO
Membros - Gleybson Anderson da Silva
Nascimento, Bruno Leonardo de Sena Raposo
e Victor Hugor Cunha Leite Marques.
“Para a The Monsters, ser campeã do Nível 1 da
OBR foi uma experiência bastante positiva, uma
vitória inexplicável, ainda mais pela equipe ser
composta por estudantes de escola pública e que
nem sempre tem as mesmas oportunidades que os
estudantes de escolas privadas. A viagem ao Rio
Grande do Sul já foi um grande prêmio. E voltar
campeões brasileiros foi maravilhoso, uma
felicidade sem tamanho.
Com isso, os estudantes ficaram mais
entusiasmados e dedicados aos estudos, aos
ajustes na montagem do robô e na programação
para a RoboCup que se aproxima, em Portugal.
Essa oportunidade para eles também é muito
gratificante, afinal nem imaginávamos que
iríamos participar da etapa internacional, por
sermos uma equipe de Nível 1. Ficamos muito
surpresos! Enfim, nos encontraremos na
RoboCup.”
Giselene Maciel Monteiro Fernandes – técnica
da equipe The Monsters

RoboCup Internacional
EQUIPE SESI FRAN ROBOT’S

“O resultado alcançado pela equipe
na OBR 2019 se resume à paixão que
os alunos têm pela robótica. O grupo
está junto desde maio de 2018,
buscando desenvolver um trabalho
intenso
e
dedicado
ao
aperfeiçoamento de tecnologias para
enfrentar os desafios da competição.
Pudemos presenciar uma demanda
alta de conhecimento, por conta da
participação das equipes de todo o
Brasil. É muito gratificante estar
numa competição de alto nível e
perceber as tecnologias que cada
time construiu ao longo da
temporada e, mais do que isso,
vivenciar
o
compartilhamento
amigável entre os estudantes.
A equipe está desenvolvendo um
novo protótipo, visando aprimorar a
execução das tarefas que na
RoboCup Internacional passam por
atualizações. Um dos grandes
desafios da etapa mundial será a alta
qualidade das equipes, onde estarão
reunidos estudantes do mundo
inteiro. Isso nos dá ainda mais

entusiasmo, pois acreditamos que
durante o evento poderemos
vislumbrar novas tecnologias e
aprender novos conceitos que irão
contribuir para o desenvolvimento
dos alunos.
Agradeço muito aos estudantes que
se dedicam ao projeto e, também, à
rede SESI-SP de ensino que não
mede esforços em apoiar os projetos
de robótica.”
Adriano Donisete Cassiano - técnico
da equipe SESI Fran Robot’s
“Sendo a Robocup 2020 uma
competição de nível internacional,
gostaria
de
aproveitar
a
oportunidade de desempenhar um
bom papel e mostrar o potencial que
o Brasil pode expor ao mundo, além
de extrair o máximo de proveito
dessa visibilidade e do conhecimento
adquirido para dar início em minha
carreira acadêmica na área de
Engenharia da Computação.”
Caio Cubeiro Pereira - projetista da
equipe SESI Fran Robot’s
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“Com certeza, essa etapa será uma
experiência incrível, onde irei
participar de uma competição
internacional representando o Brasil.
Nossa expectativa é melhorar e
inovar a tecnologia do robô para que
ele possa ter um ótimo desempenho
na RoboCup Jr. Tenho muito a
agradecer ao SESI-SP e diria com
toda certeza que participar desta
equipe foi a decisão que mais
impactou minha vida.”
Fernando Almeida da Silva Filho organizador, testador e assistente
geral da equipe SESI Fran Robot’s
“Estou bastante otimista com a
participação na RoboCup 2020. É
uma oportunidade única e um sonho
realizado, representar meu país em
uma competição internacional de
robótica. Estamos buscando novas
tecnologias para serem utilizadas no
robô, que consigam resolver os
desafios e nos dê um melhor
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desempenho. Essa fase é uma das principais etapas
do desenvolvimento e uma das mais difíceis, já que
estamos testando novos componentes e construindo
um novo protótipo do robô.”
Gabriel Resende Spirlandelli programador da equipe SESI Fran Robot’s
“Participar da OBR foi uma experiência que mudou
minha vida. Além do ambiente incrível
proporcionado pela competição, onde fiz diversas
amizades, tive a oportunidade de ampliar meu
conhecimento na área da robótica. Trabalhamos
para construir um robô capaz de competir com as
melhores equipes do mundo. Esperamos representar
bem o Brasil na França!”
Whilker Henrique dos Santos Silva - capitão da
equipe, responsável pela montagem estrutural e
elétrica do robô na equipe SESI Fran Robot’s

www.robocup.fr/robocup-2020-1
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NOVAS TECNOLOGIAS VÊM
MUDAR O COTIDIANO DOMÉSTICO
Casas inteligentes já são realidade e têm liga especíﬁca na RoboCup
Você já ouviu falar da
família Jetsons? O desenho
animado, produzido por
Hanna-Barbera, despertou
no imaginário da maioria
das pessoas o que seria o
futuro: carros voadores,
cidades suspensas, trabalho
automatizado e uma querida
robô doméstica, a Rosie.
O que parecia apenas uma
ficção, aos poucos começa
se tornar realidade. Muito
mais do que robôs que
facilitam o cotidiano, as
casas se tornam cada vez mais “inteligentes”, com
tecnologia para todos os lados. São as Smart Homes, que
deixaram de ser fruto da imaginação e já estão presentes
em nosso mundo. A Automação Residencial já existe há
muitos anos e era utilizada basicamente para controle de
aparelhos simples. Recentemente, a ideia do mundo
interconectado passou a ser utilizada para diversos
aparelhos residenciais.
A Domótica (controle automatizado de algo, do francês
14 • Mundo Robótica - Revista Oﬁcial da Olimpíada Brasileira de Robótica

Domotique, da junção Domus "casa" com Imotique
"automático") utiliza vários elementos, e uma forma
sistêmica, aliando as vantagens dos meios eletrônicos aos
informáticos, de forma a obter uma utilização e uma
gestão integrada dos diversos equipamentos de uma
habitação. A vida fica mais confortável, mais segura e até
mais divertida, permitindo que as tarefas mais rotineiras
e aborrecidas sejam executadas automaticamente.
O QUE ENCONTRAR EM UMA SMART HOME
Os proprietários desses imóveis podem ter amplo
controle sobre diferentes funcionalidades. Tudo isso por
meio de um simples smartphone, à distância.
Entre os recursos mais procurados, estão aqueles que
controlam a temperatura do ar-condicionado, o
movimento de cortinas e persianas, a iluminação, a
sonorização e os sensores de segurança, bem como
câmeras e alarmes. Além destes, o tradicional
home-theater, com televisores ou telões, e os mais
sofisticados, que controlam lareiras elétricas, banheiras
de hidromassagem e saunas. A automação cuida ainda da
sustentabilidade e da segurança da casa.
SUSTENTABILIDADE
Além da economia de energia, com as lâmpadas
inteligentes, outra função possível para casas

CASA ROBÔ
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inteligentes, e que contribuem para e economia de
recursos, é a reutilização da água do chuveiro para o
sistema de descarga. A temperatura do banho também
poderá ser ajustada por meio de controle remoto.
Sensores de vazamento de água também são cada vez
mais utilizados, pois detectam problemas de vazamento
na fase inicial. Eles emitem um alarme e desligam
automaticamente o registro de água quando detecta
alguma anormalidade.

executar as tarefas da cozinha, a automação também será
de grande ajuda, como, por exemplo, programar a hora de
ligar a cafeteira e receber sugestões de cardápios para o
almoço, aproveitando os mantimentos disponíveis na
geladeira.

Sensores de consumo de água também podem ser
instalados a fim de monitorar a quantidade de água
consumida em locais específicos.

ESTILISTA PARTICULAR
Em um protótipo de uma smart home desenvolvido pela
Panasonic, o espelho do closet funciona como um
consultor de beleza. Ele identifica o usuário por meio de
sensores, analisando sua pele e sugerindo os cosméticos e
produtos de tratamento adequados.

SEGURANÇA
Preocupação das famílias, a casa pode estar mais segura
com a automação. Senhas, travas biométricas e sistemas
de reconhecimento facial garantem a segurança dos
moradores de uma smart home, além de alternância de
iluminação quando a casa está vazia, desligar aparelhos
eletrônicos automaticamente, monitorar a rotina de
crianças e idosos mesmo à distância.
É importante que os aparelhos que controlam a
automação tenham um bom sistema de segurança de
dados, evitando que informações importantes da rotina da
casa sejam roubados. Uma vez que este item esteja
assegurado, a automação pode ser controlada de uma
série de dispositivos. É neste ponto que a segurança e a
comodidade se juntam.

Outras curiosidades
AJUDA NA COZINHA
Se você é daqueles que não tem tanto prazer assim em

Também será possível saber exatamente quanto há de
cada alimento na despensa e gerenciar sua lista de
compras do supermercado, entre outras funcionalidades.

O equipamento também poderá auxiliar na escolha do
vestuário certo, de acordo com o local aonde o usuário irá
e o clima do dia.
TANTAS VANTAGENS
Enquanto você lê essa matéria, outros sistemas
inteligentes que irão facilitar sua vida estão sendo
criados. Tantas outras soluções já existem, como: o
sensor de fumaça, tomadas inteligentes, medidor da
qualidade do ar, chuveiros inteligentes, aspirador robô,
previsão do tempo, irrigação de plantas, aquecimento de
pisos e pet care.
A perspectiva é que os lares interconectados consigam
tomar conta não apenas de seus próprios moradores, mas
da comunidade, pensando na automação não apenas
como parte das residências e ambientes comerciais, mas
como parte de um todo, criando uma comunidade
inteligente, mais prática, confortável e segura.

RoboCup @Home
Diante de tantas novidades na robótica doméstica, a
RoboCup @ Home, uma iniciativa da RoboCup, está
cada vez mais relevante.
A liga RoboCup @ Home tem como objetivo
desenvolver tecnologia de robô de serviço e assistência
com alta relevância para futuras aplicações domésticas
pessoais. É a maior competição anual de robôs de
serviço autônomos. Um conjunto de testes de
benchmark é usado para avaliar as habilidades e o

desempenho dos robôs em um ambiente doméstico não
padronizado e realista. O foco está nos seguintes
domínios, mas não se limita a: Interação e Cooperação
Homem-Robô, Navegação e Mapeamento em
ambientes dinâmicos, Visão Computacional e
Reconhecimento de Objetos sob condições de luz
natural, Manipulação de Objetos, Comportamentos
Adaptativos,
Integração
de
Comportamento,
Inteligência Ambiental, Padronização e integração de
sistemas. Ele é colocado no simpósio RoboCup.
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O Brasil na @Home
Equipes brasileiras tem representatividade na categoria
@Home. Uma delas é a BahiaRT.
A Bahia Robotics Team (BahiaRT) é um grupo de
cooperação científica que tem como objetivo agregar
pesquisadores, estudantes e grupos de pesquisa do
estado da Bahia interessados em pesquisas científicas
em robótica e inteligência artificial.
O grupo se dedica à categoria @Home há 10 anos. Entre
as realizações de destaque da equipe, estão o
desenvolvimento do robô de serviço chamado Bill e de
uma cadeira de rodas inteligente.
O Bill vem para facilitar o dia a dia, fazendo as tarefas
da sua casa. Ele tem várias habilidades, como se
comunicar com os seres humanos através do
processamento de linguagem natural, reconhecer rostos,
navegar pelo ambiente, entre muitos outros. Seu nome
foi cuidadosamente escolhido para representar suas
principais características: Bot, Inteligente, Grande
Capacidade, Baixo Custo.
Já a cadeira de rodas inteligente da BahiaRT vem
auxiliar pessoas com necessidades específicas como
idosos, crianças e deficientes. O controle central da
cadeira é de responsabilidade do usuário, mas o objeto
possui inteligência artificial para impedir que ele leve a
cadeira para degraus ou buracos. Um sistema básico é
programado para executar soluções pensadas por
humanos, enquanto um sistema inteligente é
programado para que ele mesmo encontre as soluções
dos problemas.
Para um dos orientadores do Bahia RT, o professor
Josemar Rodrigues de Souza, o futuro dos robôs
domésticos já é hoje: “Várias ações mundo afora já
estão em operação. Não necessariamente Robôs com
pernas, braços e /ou rodas. Exemplo disso são as
geladeiras inteligentes que controlam desde a
temperatura até o estoque de produtos nela
armazenadas”, comenta.
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Conheça
mais sobre a
@Home
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De norte a sul do Brasil, a Olimpíada Brasileira de Robótica é organizada com muito
carinho e atenção. Cada representante compartilha desafios e vitórias, dentro
e fora da OBR. Nesta edição, coordenadores das regionais de São Paulo e da Bahia
compartilham com os leitores da Revista Mundo Robótica suas experiências!
Tem muita coisa boa acontecendo no país devido à OBR. Não deixe de acompanhar.
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São Paulo comemora o aumento de vagas para
medalhistas da OBR em universidades públicas
do Estado

“Nosso ‘mentor robótico’, o Prof. Flávio Tonidandel
da FEI, costuma brincar que São Paulo tem tantos
participantes na OBR, que temos uma mini OBR só
em São Paulo! E é verdade! Apenas na Modalidade
Prática, em 2019, tivemos quase mil equipes só no
estado de São Paulo. Foram 13 etapas regionais e
uma etapa estadual. Na Modalidade Teórica, mais de
500 participantes de SP atingiram a nota de corte e
ﬁzeram as provas da segunda fase em uma das sedes
da Fase 2.

sistemas de acesso direto a alguns de seus cursos
de graduação para medalhistas das Olimpíadas
Cientíﬁcas Nacionais, incluindo a OBR. Já tem
medalhista da OBR estudando na UNICAMP!

Assim, agradecemos a todas instituições que ajudaram
a OBR 2019 ser um sucesso em São Paulo: Faculdade
Impacta, FEI, ICMC-USP, Instituto Alpha Lumen,
SESI, UFSCar, UNESP, UNICAMP, UNIFESP e
UNORP. Além disso, as Universidades Estaduais
Paulistas (UNESP, UNICAMP e USP) implementaram

É a OBR cumprindo sua missão de fomentar e
incentivar a busca pelo conhecimento, pesquisa e
desenvolvimento da Robótica no Brasil!”

Para terminar, vale lembrar que com tanto ‘paulista
robótico’, tivemos uma equipe Campeã no Nível II, na
etapa Nacional: a equipe SESI FRAN ROBOT’S, que
segue para representar o Brasil na França em 2020.
Boa sorte à equipe paulista SESI FRAN ROBOT’S!

Prof. Rafael Aroca
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
Coordenador Estadual da OBR em São Paulo
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Na Bahia, OBR mantém seu crescimento e
é considerada um marco na trajetória dos
estudantes
“Em 2019, completamos cinco anos, com muito
orgulho, do maior evento brasileiro de robótica
educacional na Bahia. Ainda me lembro do dia
em que recebi a ligação do amigo Rafael Aroca
convidando para assumir a representação e
operação do evento no Estado. No dia seguinte,
comuniquei a minha instituição e recebi total
apoio da Gerente da Rede SESI de Educação
para tocar o evento.
Percebemos que se tratava de um evento com
embasamento, sistematizado e com suporte
técnico da coordenação nacional para tirar
todas as dúvidas. Faltava sentir na prática as
diﬁculdades e os tipos de soluções possíveis.
Os dois primeiros anos foram probatórios.
Conseguimos manter o número de equipes,
porém foi em 2016 que o evento começou a ﬂuir
de forma mais assertiva.
Nos anos seguintes - 2017, 18 e 19 - melhoramos
de forma signiﬁcativa alguns indicadores e
conquistamos de forma espontânea alguns
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parceiros que nos proporcionaram novo
posicionamento do evento no Estado da Bahia,
mantendo o apoio do SESI, com cada vez mais
recursos e credibilidade da sua marca.
De fato, posso aﬁrmar que a experiência
da OBR me tornou um proﬁssional mais
realizado e, principalmente, qualiﬁcado para
o mercado de trabalho educacional. Todavia,
o principal legado é proporcionar aos alunos a
oportunidade de enxergar outras possibilidades
através da educação. A Olimpíada Brasileira de
Robótica é, na Bahia, um divisor de águas na
vida dos participantes”.

Prof. Fernando José Didier Andrade
SESI – Bahia
Coordenador Estadual da OBR na Bahia

OBR EM NÚMEROS
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Olimpíada
Brasileira de
Robótica de 2019
bateu recorde de inscrições
MAIS DE 200 MIL ESTUDANTES, DE TODO PAÍS, ESTIVERAM NA
MAIOR COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA DA AMÉRICA LATINA
A Olimpíada Brasileira de Robótica começou em 2007,
com cerca de 6.500 inscrições, nas Modalidades Prática e
Teórica. Doze anos depois, a OBR bate recordes de
participação: foram mais de 200 mil inscritos, em todo o
país, sendo 181.327 na Modalidade Teórica e 23.625 na
Modalidade Prática.
Os números reforçam a importância da Olimpíada para a
educação, além da abrangência cada vez maior da
competição por todo o Brasil, incentivando estudantes a
se desafiarem, trabalharem em equipe e descobrirem todo
o mundo da tecnologia. A OBR é feita para todos os
estudantes de escola pública ou privada do ensino
fundamental, médio ou técnico. Seus desafios se adequam
tanto ao público que nunca viu robótica quanto ao público
de escolas que já têm contato com a robótica educacional.

“Acho que estamos, cada vez mais, superando um dos
nossos desafios, que é ampliar o alcance da Olimpíada,
fomentar a participação dos estudantes, para que mais
crianças e jovens tenham a oportunidade de vislumbrar a
possibilidade de se tornar, um dia, desenvolvedores de
tecnologia, de perceberem que o robô que eles veem no
cinema pode ser construído, de forma simplificada, com
base nos conceitos que eles estão aprendendo em sala de
aula e que as ferramentas estão a seu alcance”, aponta a
coordenadora da OBR 2018/2019, Tatiana Pazelli
A coordenadora ainda comenta que o aumento nas
participações deve continuar: “Com as principais
universidades do país oferecendo vagas para medalhistas
em olimpíadas de conhecimento, nossa expectativa é que
o número de participantes da OBR seja ainda maior em
2020”.

Confira alguns números da OBR 2020
1967
1506

EQUIPES POR
REGIÃO DO PAÍS

MODALIDADE PRÁTICA
621

Total de equipes - 5.071

595
382

NORDESTE SUDESTE

CENTROOESTE

SUL

NORTE
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MENINOS E MENINAS NA MODALIDADE PRÁTICA
16.010

7.615

MENINAS

MENINOS

MODALIDADE TEÓRICA
Total de Inscritos - 181.327

INSCRITOS POR REGIÃO DO PAÍS
98.748

45.602
14.295
NORTE

12.413
NORDESTE

CENTROOESTE

10.269
SUDESTE

SUL

MENINOS E MENINAS NA MODALIDADE TEÓRICA
98.578

82.749

MENINAS
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MENINOS

